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PROTOKOLL 

2020-09-24

STYRELSEMÖTE 
       
 

Datum: 24 september 2020 

Närvarande:  Bengt Fladvad, Torbjörn Larsson, Ingmar Alm, Erik Wall, Boo Östberg, Berit 

Ericsson, Göran Tengelin, Mikaela Gönczi, Emma Lokander och Zahrah Lifvendahl 
       

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnar mötet. 

2.Presentationsrunda 

3.Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben 

Erik Wall valdes till justerare. Styrelsen beslöt att protokollet ska läggas ut på förbundets 

hemsida efter justering. 

4.Föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; 10a. Alsjuka, 10b. EU:s vattendirektiv – ny 

förvaltningsperiod.  

5.Föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna.  

6.Rapport från grupperna och VD 

a. Vegetationsunderhåll 

Vegetationsunderhållet har genomförts enligt plan. Arbetsgruppen träffas om ett par 

veckor för att utvärdera säsongens arbete. Enligt avtal har entreprenören möjlighet att 

justera priset inför säsongen 2021. Detta kommer att hanteras av styrelsen i samband 

med budget vid decembermötet. Arbetsgruppen återkommer till styrelsen med eventu-

ella slutsatser och förslag. 

 

b. Extra provtagning 

Den extra provtagningen avseende PFOS avslutas i september. Vattenkvalitetgruppen 

kommer att gå igenom resultaten när de levererats och återkommer till styrelsen med 

eventuella slutsatser och förslag. 

 

För kännedom: Cytiva (f.d. GE Health Care) har en pågående tillståndsprövning, dom 

meddelas den 28 oktober. 
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7. Vattenförvaltning – rapportering projekt 

a. Fosfordammar och våtmarker 

Våtmark i Södersjön, Almunge, anläggs under oktober månad. Fosfordamm vid 

Golvasta och Vansta anläggs under hösten (efter färdigställande av våtmark i Sö-

dersjön). VD rapporterar vid nästa sammanträde. 

 

Ytterligare medel för åtgärder finns (våtmarker och fosfordammar) men det är osä-

kert om dessa kommer att kunna genomföras i år. 

 

b. Vandringshinder 

Dämme och fiskvandringsväg i Vendelsjön kommer att åtgärdas under nästa 

vecka. 

 

c. Vattenbesparing 

Projektet avseende vattenbesparing i flerfamiljshus har påbörjats. VD återkommer 

med mer information vid ett senare sammanträde. 

8. Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att nå miljömålen: Hur vill styrelsen 

hantera temaområde vatten? Allmän info om färdplanen finns på denna länk: 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-

miljomal.html 

 

Remiss avseende hållbarhetslöfte inom området vatten väntas från Länsstyrelsen under 

hösten/vintern. Förbundet avser att besvara denna men ser dock inte att förbundet kan 

skriva under något löfte. En viktig fråga är Länsstyrelsens handläggning av externa medel 

visavi tillståndsprövningar/anmälningar (strandskydd, anmälan om vattenverksamhet, vat-

tenskyddsdispens mm). Det vore önskvärt att dessa handläggs samordnat inom Länsstyrel-

sen. 

9. Info: Miljöfarlig verksamhet, Dannemora 

Förbundet har fått kännedom om en avfallshantering inom området Dannemora gruva. Det 

finns sådant som tyder på att verksamheten bedrivs på sådant sätt att det kan påverka vat-

tenkvaliteten negativt inom avrinningsområdet. VD bevakar frågan och ta kontakt med ak-

törer som kan påverka utvecklingen (ex miljöförvaltningen i Östhammars kommun). Sty-

relsen tar upp frågan på nytt vid kommande sammanträde. 

10. Övriga frågor 

10 a. Alsjuka 

Frågan om alsjuka lyfts på nytt i styrelsen. Det finns tecken på att även askbestånd är på-

verkade. Senast frågan lyftes i styrelsen fanns väldigt lite information att hitta. VD under-

söker informationsläget på nytt och återkommer till styrelsen med eventuell information. 

  

10b. EU:s vattendirektiv – ny förvaltningsperiod 

Vattenförvaltningen utifrån EU:s vattendirektiv går in i en ny cykel (2021–2027). Remiss 

kommer under hösten/vintern. Förbundet avser att avge ett yttrande på remissen.  
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11.Nästa sammanträde 

Styrelsen håller ett digitalt möte i november och ett fysiskt möte i december (plats medde-

las senare). VD skickar ut mötes-doodle. 

12.Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

Bengt Fladvad   Erik Wall 

Ordförande   Justerare 
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